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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd

Formand: Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7 (red.) 24 63 59 35
Næstformand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, 23 64 31 13
Sekretær: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
Kasserer: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen. 35 85 77 79

Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57
Steen Mortensen, Gyrstingevej 41 31 95 06 93
Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55 57 84 53 80
Mette Eck, Blødebjergvej 2 61 68 91 84
Elisabeth Skogstad, Gyrstinge Præstemark 33 25 12 25 32
Jonas Grønskov, Gyrstinge Bygade 1 30 79 78 50
Térès Peyrelier, Gyrstingevej 103

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd
Formand: Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41, 57 84 52 12
Næstformand: Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57
Kasserer: Heidi Larsen, Bakkegårdsvej 52 57 84 40 46
Kontaktperson: Leif Larsen, Gyrstinge Præstemark 35 22 18 85 05

Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. 57 80 93 25
Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård 57 61 30 10

Provst Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø 5783 05 34
Andet:
Graver : Kirsten Kristensen 2243 64 62
Kirkeværge: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. 5780 93 25

Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet
for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge
og Ørslevvester.
Ansvarshavende redaktør: Jess Friis
Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet (red.)
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg.
Lay-out: Birgitte Niemann
Tryk: Lemann grafisk, Stenlille
Annoncer: Henvendelse til Arne Aagesen, 35 85 77 79
Oplag: 410. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.).

Næste blad udkommer okt. 2017 - deadline 24. sep.
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Lokalrådet skriver
Efter en vellykket Sankt Hans, hvor det som altid lykkedes at skabe en festlig
stemning, ikke mindst på grund af alle de mange deltagere, har Lokalrådet nydt
sommeren. Det betyder samtidigt at vi ved det kommende lokalrådsmøde den
22. august er fulde af energi til endnu en tørn med det lokale som udgangspunkt.
En af de ting vi blandt andet vil drøfte er hvorledes vi kan gøre en bedre reklame
for alle de ting vi lejer ud, så et eventuelt overskud kan bidrage til endnu flere/
bedre/større fester og sammenkomster end det allerede er tilfældet. Ved Sankt
Hans satte vi det store hvide telt op, og det resulterede i flotte billeder, som vi
blandt andet kan bruge på hjemmesiden til reklame.

Husk i øvrigt at alle Lokalrådsmøder er åbne møder, så man er velkommen til
at komme og lytte med. Dog vil vi gerne vide det af hensyn til kagen og kaffen.

Bedste sensommerhilsner
Jess Friis
Formand
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Sø-udvalget skriver

 Forsidefoto

Er du en ildsjæl for Gyrstinge sø.
Hvis ja, så kan du melde dig som kandidat til valget af to ildsjæle til Brugerrådet
for Gyrstinge sø.

Brugerrådet er nedsat af Ringsted Kommune, og har
som overordnet mål at borgere, der er brugere af
søen og de tilstødende naturområder, får mulighed
for indflydelse på søens fremtid.

Er du selv interesseret, eller kender du en ildsjæl,
som du vil pege på, så kontakt Bjarne Krog (mail:
bjarne@krogagergard.dk) eller Steen Kisselhegn
(mail: Steen@kisselhegn.eu) inden 25.8.2017.

Se i øvrigt:
Brugerrådets kommissorium under Klima- og Miljøudvalgets møde den
23.3.2017. https://ringsted.dk/dagsorden/klima-og-miljoeudvalget-23-03-2017

Købmanden på hjørnet af Bondebjergvej og Gyrstinge bygade anno 1959- i
højre side anes ishuset.
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 Kildeskolen skriver

„Ny“ skoleleder på Kildeskolen
Præsentation af Dorte Andersen.
Jeg har været konstitueret som skoleleder på Kildeskolen siden februar 2017
og er nu fastansat pr. 1. august.
Jeg er meget glad for, at ansættelsesudvalget har peget på mig til at varetage
opgaven som leder på Kildeskolen.
I konstitueringsperioden erfarede jeg nemlig hurtigt, at dette er en dejlig skole,
hvor personale og forældre er aktive og målrettede i at skabe udvikling og gode
resultater omkring børnenes læring og trivsel.
Nærheden og det velkendte er kendetegnende ved vores lille skole. Vi har et
godt fællesskab og et miljø, hvor børnene føler sig trygge – og lærer meget,
hvilket ses i skolens Nationale testresultater.
Jeg er utrolig glad for arbejdet på Kildeskolen. Jeg nyder at være tæt på kollegaer,
elever og forældre, og jeg er også godt i gang med at lære de frivillige personer
at kende, som gør en forskel i og for lokalsamfundet.
På mit første møde med de lokale foreninger og beboere, nævnte en af de
frivillige fra foreningslivet, at kirken og skolen er utrolig vigtig for lokalsamfundet,
det er med til at holde liv i landsbyen. Hun påpegede dermed vigtigheden af
samarbejdet. Jeg har allerede erfaret lokaleforeningernes og kirkens opbakning
til skolen, og ser frem til det fortsatte samarbejde.
Arbejdsmæssigt har jeg en mangeårig erfaring i
folkeskolen. Efter 10 år som lærer, arbejdede
jeg i en årrække som specialpædagogisk
konsulent ved PPR i Greve og Slagelse og de
sidste 18 år har jeg været afdelingsleder/
viceskoleleder ved Asgårdsskolen/Byskov-
skolen. Privat er jeg gift med Jan, og vi har tre
voksne børn.
Jeg ser frem til skoleårets start, og til igen at modtage vores elever efter en lang
sommerferie. Vi har i kommende skoleår planer om en række åbne
arrangementer på skolen. Disse vil vi løbende orientere om i Bøgebladet og
Gyrstinge.dk                                         De bedste hilsener Dorte Andersen
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 Kildeskolen skriver - fortsat

På Kildeskolen glæder vi os til at komme i gang med det nye skoleår.
Vi glæder os til at byde 18 nye elever i 0.- 6. klasse velkommen i skoledelen,
og vi glæder os også til samarbejdet med to nye kollegaer, lærer Tove Klitø
Andersen og pædagogmedhjælper Stewart Trout.

Morgenbåndet:
Fra næste skoleår genindfører vi morgensang hver mandag. Morgensangen bliver
en del af skolens musiske tilbud, og vi planlægger et samarbejde med kirken,
da det ved begivenhedsbestemte lejligheder er oplagt, at lægge morgensangen
og andre musiske aktiviteter i kirken.
De øvrige morgener fortsætter vi med læsebånd. Kildeskolens elever præsterer
gode resultater i de nationale test i dansk og matematik, og vi er ret overbeviste
om, at dette bl.a. skyldes den daglige træning. Næste skoleår sætter vi yderlig
fokus på faglig læsning i matematik.

Fag på Tværs
Er skolens nye tilbud, hvor vi samler kreative-faglige lektioner med
understøttende undervisning og tilbyder temaundervisning, hvor fagene
kombineres på tværs. Hvert kvartal kan børnene vælge at arbejde i dybden
med et tema i 3 måneder. Eksempler på temaer er; billedværksted, kor, rollespil,
svømmeaktiviteter, science/teknologi, udeskole, teater, musical, medie,
bevægelse, programmere.
Skolen har modtaget 15.000 kr. fra Silvan Fonden til materialer til udeskole,
hvilket vi har fået meget ud af. Man er velkommen til at kigge forbi og se resultatet.
Efter ferien vil der også komme høns og kaniner i burene.

Forskningsprojekt på Kildeskolen i 2017-18.
Skolen deltager i et forskningsprojekt „Spil Bolden nu“, som handler om trivsel
gennem inkluderende holdspil i skolen. Projektet er udarbejdet af Dansk
Skoleidræt og målrettet 2. og 3. klasse. Børnene skal arbejde med forskellige
bevægelsesaktiviteter tre gange 45 min. om ugen og eksterne fagfolk kommer
og underviser børn og personale, hvorefter vi selv står for undervisningen.
Formålet med bevægelsesaktiviteterne er, at fremme børnenes styrke, trivsel
og skolepræstationer. Både personale og skolebestyrelse ser det som en
spændende mulighed for, at vi på skolen får særlig viden om, hvordan vi kan
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 Kildeskolen skriver - fortsat
fremme social inklusion, sundhed og læring bedst muligt gennem bevægelse i
skole og SFO.

Tiltag i samarbejdet skole og lokalområde – august/september
Den 30. august drager alle børn på Kildeskolen på ekskursion, mens personalet
er på kursus. Ledelsen, menighedsrådet og forældrerepræsentanter arrangerer
turen.
Skolen har fået midler til et projekt „Find vej i Skolen“, som er et orienterings-
og bevægelsestilbud, der kan bruges i læring og bevægelsen med 40 poster
med QR-koder. „Gyrstinge i bevægelse“ er også ved at etablere en udendørs
træningsbane med QR-koder, derfor samarbejder vi om placeringerne af
posterne.

Kildeskolen deltog ved Børnefestivallen den 10.6.
Vi deltog med to praktiske værksteder, som bliver en del af kommende skoleårs
„Fag på Tværs“. Vores 3. attraktion var fire stk. 8 uger gamle kalve fra
Krogagergård. De tiltrak mange besøgende, og vi fik talt med rigtig mange
børn og voksne om Kildeskolen (og også en del om kalve), og vi fik sendt en
del af sted på et lille QR-løb, hvor der skulle svares på fakta-spørgsmål om
Kildeskolen. Gevinsten var en flot gavekurv.
Det var en rigtig positiv oplevelse at deltage ved Børnefestivallen. Vi takker
Bjarne og Kirsten „for lån af kalvene“. De var bestemt medårsag til, at vi fik talt
med så mange.

Børnehave og SFO
Der har været afholdt arbejdsdag i børnehaven, hvor vi fik malet borde-
bænkesæt, skiftet sand i sandkassen, ordnet forskelligt inde i børnehaven, og
fik gjort rigtigt grundigt rent. Tak til forældrene for den store indsats.
Vi har nu 20 børn indskrevet i børnehaven og nye er på vej. Efter ferien skal vi
til at starte op igen med Leg og Bevægelse, som de 10 ældste børnehavebørn
deltager i én gang om ugen, sammen med børn fra andre institutioner i Ringsted.
I SFO1 har vi 46 børn og i SFO2 ca. 25 børn efter ferien I SFO vil vi begynde
at arbejde med ugeplaner, hvor vi for 14 dage af gangen planlægger, hvilke
aktiviteter der skal være. Det er hensigten, at der hver dag er 1-2 aktiviteter ud
over basislokalerne, som gerne skal give en bred vifte af aktiviteter, så der er
noget for både store og små, stille og livlige børn osv.

Venlig hilsen personalet på Kildeskolen, Dorte Andersen, Skoleleder
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 Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben var den 13. juni på en vellykket tur til Odense, hvor Den fynske
Landsby var første stop. Efter lidt forfriskninger var der mulighed for på egen
hånd at gå på opdagelse i „gl.dage„, nyde de flotte omgivelser og museets 26
huse. „Den grimme ælling„ var rammen om en dejlig  frokostbuffet m.m. En lille
byvandring til H.C. Andersens hus med Flemming som guide, var et godt tilbud,
som mange tog imod, inden chaufføren fra Nygaards busser var klar til hjemturen.
Den medbragte kaffe og kransekage blev nydt på Rønninge rasteplads. Mætte
af gode oplevelser, god mad og godt selskab vendte de 37 deltagere hjem til
Gyrstinge. 

Sensommerfesten på Skovkroen den 19. sept. kl. 14- ca.19, får i år besøg af
Søren Westerholm, Sorø. Søren er et kendt ansigt i Vesthuset, spiller guitar og
synger både egne og andres sange og viser. Der bliver fællessang under ledelse
af Søren Westerholm. Klubbens trofaste taffelmusikant, Max, sørger for det
musikalske under middagen. Arrangementet starter med kaffebord og slutter
med en to-retters menu. Pris for at deltage er for medlemmer  250 kr. og for
ikke medlemmer 350 kr. Tilmelding senest den 12. sept. til en af nedenstående.
Jonna, 5786 6075, Inga, 5761 6086 og Else, 2588 9818.

Kjøge Miniby med 550 huse anno 1865, er mål for vores mini-udflugt den 26.
september. Der bliver samkørsel fra Præstegården med afg. kl.13.15.  Entre er
50 kr. pr. person. Klubben „gi’r„ guiden, kaffe og kage!! Tilmelding til denne
tur er ikke nødvendig .

Første foredrag i denne sæson er med Henning Bondo og Finn Jensen. Vi skal
via billeder og historier høre den spændende beretning om „Husjomfruen og
Skibsrederen„ på Kattrup Gods (v. Jyderup). Husjomfruen er Marie Jensen og
skibsrederen er A.P. Møller.
Elmo Hansen, Ringsted, kommer den 17.okt. med billedforedrag om sine
rejseoplevelser til Indien.      
Vadehavet og dets omgivelser er emne for foredrag med Mogens Larsen,
Gyrstinge, den 31. okt.
Alle arrangementer finder sted i Gyrstinge Præstegård kl. 14-17.  Hver anden
tirsdag er der kortspil (whist), hvor alle interesserede er meget velkomne til at
være med. Arbejdsgruppen glæder sig til at byde velkommen til endnu en god
sæson. Medlemskort til 100 kr. er ikke en betingelse, men giver rabat ved
klubbens fester.                                                       De bedste hilsener, Hilde.
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Jubilæumsfest

Gyrstinge kirke 
August - september 2017 

Jubilæumsfest i anledning af Reformationen 1. oktober i Gyrstinge

Program
14.00: Festgudstjeneste i Gyrstinge kirke ved biskop Peter Fischer Møller og
Lisbeth Lundbech
Herefter skal der plantes i træ i præstegårdshaven af biskoppen med efterfølgende
kaffe og Luther lagkage.

Det vil være gratis at deltage, men kom. Det bliver festligt.

I år er det jo 500 år siden Martin Luther slog sine berømte teser op på kirkedøren
i Wittenberg.
(se mere herom næste side, og i sidste nummer af Bøgebladet )
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 Plant et træ

– sammen med biskop Peter Fisher Møller og elever fra Kildeskolen.
For 500 år siden startede Luther reformationen ved at sætte sine teser op på
kirkedøren i Wittenberg
Plant håb - hedder den kampagne, der lægger op til at kirkerne kan plante
træer lokalt.
En anekdote fortæller nemlig, at Luther engang blev spurgt, hvad han ville gøre,
hvis han fik at vide, at verden ville gå under i morgen. Han svarede: “Så ville jeg
plante et æbletræ i dag“. Så ved at plante træer er vi med til at sætte synlige og
varige håbstegn.
Dette jubilæum har været fejret på forskelligvis landet over, og i foråret markerede
vi det med „Luhtersangaften“.
MEN: vi har endnu et arrangement 1. oktober.
SÅ: Sæt kryds i kalenderen og se mere omtale i dagspressen sidst i september.

Lokalrådet og Menighedsrådet

 Konfirmander

Så har der været konfirmandindskrivning og i skrivende stund har 9 tilmeldt sig
til konfirmation i Bringstrup i 2018, 1 i Sigersted og 8 i Gyrstinge. 19 er tilmeldt
undervisningen i enten sognehuset i Bringstrup eller på Benløse gamle Skole i
Benløse. Hvis du undrer dig over, at en del går til undervisning i Benløse, så er
det fordi en del af pastoratets unge går i skole på Byskovskolen i Benløse og
følgelig bliver undervist her i tilknytning til skolegangen af mig.

Lisbeth Lundbech

Minikonfirmandundervisning udbydes i uge 7 d.v.s. skolernes vinterferie i 2018.

 Mini-konfirmander
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Vi pløjed og vi så’de

Bringstrup Kirke d. 10. september kl. 10.30 (menighedsmøde bagefter)
Sigersted Kirke d. 17. september kl. 10.30
Gyrstinge Kirke d. 24. september kl. 10.30

Velkommen til høstgudstjeneste i vore smukt pyntede kirker, hvor vi vil takke
for høsten, for livet og for at vi er til, for det er kun ved at takke, at vi får sat os
selv og vores liv ind i den rette sammenhæng, så vi hverken bliver overmodige
eller fortvivlede.
Kom og vær med til at synge vore smukke høstsalmer, der som oftest er kendte
og elskede. Vi glæder os til at se dig og har du behov for transport kan du kan
ringe til sognepræst Lisbeth Lundbech på tlf. 57 61 30 10 et par dage inden.
Efter høstgudstjenesten i Bringstrup vil der være menighedsmøde i
menighedshuset, hvor menighedsrådet byder på et lettere traktement. Et
menighedsmøde er en slags „kirkens årlige generalforsamling“ og har altså
ikke noget med et menighedsrådsmøde at køre. Læg mærke til stavemåden! Vi
glæder os til at se dig!

Lisbeth Lundbech
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Koncert

Koncert søndag den 24. september 2017 kl. 15 i Bringstrup Kirke
 Tatiana Kisselova „Den russiske sangerinde“, sopran

og Nikolaj Skaaning, pianist

Solisterne Tatiana og Nikolaj har hver især deres musikalske karriere, men i
2015 begyndte de et spændende samarbejde, og de har allerede holdt mange
koncerter, hvor de har optrådt for fulde koncertsale. Publikum er meget
begejstret for parrets musikalske, brede repertoire, charme og sprudlende
humør.  De besidder begge en stor professionalisme og tilsammen fremtræder
de som et velsammenspillende musikalsk par, som tør kaste sig ud i hvilken
som helst genre.
Tatiana er en uovertruffen sanger og med sin sikre bel canto teknik og sin store
musikalitet, kan hun bevæge os lige fra en stille ydmyg bøn til de store krævende
arier.
Nikolaj er en god og tryg medspiller. Med smil og charme udfører han pianistens
svære kunst finurligt og legende let.
Tatiana er uddannet på Musik-
akademiet Vladimir, USSR og har
boet i DK siden 1995.

Entre kr. 120

Ringsted Soroptimistklub donerer
koncertens overskud til projekt
Ung mor samt de lokale spejdere i
Ringsted.
Billetter købes på www.billetto.dk
eller tlf.  21 28 21 82. Eventuelle
overskydende billetter sælges ved
indgangen.
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Dåben

„Mine børns dåb giver tryghed“

Kristian Bech, vært på TV2s Station 2, har haft døden tæt inde på livet. For
ham er barnedåben en stille og højtidelig stund, hvor man samler venner og
familie for at fejre den lille ny og vise, at man passer på sit barn.

På billedet sidder Vega på godt et halvt år helt
rank på stuegulvet og kigger ind i kameraet med
store brune øjne. Hendes hårsløjfe har samme
røde farve som det brede silkebånd bundet rundt
om den lange, hvide dåbskjole.
Kjolen er hæklet af hendes oldemor og er blevet
båret igennem generationer. Den er netop udtryk
for den smukke tradition, som dåben er, siger den
tidligere politimand Kristian Bech, mens han viser
billeder fra sin yngste datters dåb. 
- Mine tre døtre er døbt og i alle tre tilfælde var
det en højtidelig stund, som vi brugte til at fortælle
alle, at vi er stolte af vores børn og passer på dem. Til dagligt har man jo så
travlt, og så er det rart, at få vist sine venner og sin familie, at man gerne vil
samle dem, og at det hele ikke bare går op i leverpostej, men er noget helt
særligt, siger han.
Han overvejede, om familien skulle aflyse den yngste datters dåb på grund af
travlhed, men hans kone fik det heldigvis gennemtrumfet, fortæller han.
- I første omgang tænkte jeg, at det måske ikke var så vigtigt midt i al travlheden.
Men det var det, og nu er jeg rigtig glad for det, siger han.

Ved dåben bliver barnet taget officielt imod

Der er flere grunde til, at Kristian Bech valgte at få sine tre piger døbt. For det
første brød han sig ikke om tanken om, at de som teenagere skal have vand i
håret, hvis de vil konfirmeres. Det husker han nemlig selv som mærkeligt, da
han gik til konfirmationsforberedelse, og nogle af de andre skulle døbes. 
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Dåben

Dåben giver også en tryghed, fortæller Kristian Bech, der på flere måder har
haft døden tæt inde på livet. Hans storebror døde, før han selv blev født, og det
har givet ham anledning til at reflektere en del over liv og død. Og i sit arbejde
som politibetjent har han tit haft opgaven at underrette pårørende, når deres
nærmeste var døde.
- Jeg går jo ikke og tænker over, om mine børn dør, men skete der noget, ville
jeg have det bedst med, at de var døbt. Når de er det, er de på en eller anden
måde blevet taget imod i verden på en officiel måde, siger han.

Vil give de kristne værdier videre

Endelig er det vigtigt for Kristian Bech, at hans døtre får nogle af kristendommens
centrale værdier med sig.
- Mine børn skal lære at tænke på deres næste. Det synes jeg nogle gange, vi er
alt for dårlige til i vores samfund i dag. Jeg kan godt ærgre mig over, at folk ofte
bare sidder med næsen nede i deres telefoner eller kommer med sure
kommentarer, når de skal ind og ud ad toget, siger han.
For Kristian Bech er kirken netop et sted, hvor man kommer lidt væk fra denne
tendens og ud af hverdagens travle trummerum, som han udtrykker det.
- I kirken er man på en måde uden for tid og sted. Man kan søge derhen, hvis
man har brug for tid til at tænke eller behov for at finde ro. Og så er barnedåb
noget, man kommer til, lige meget hvor travlt man har. Når der er barnedåb, er
der barnedåb. Så må alt det andet vente, slutter han. 
Sakset: „Folkekirken.dk“
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Spiseklub

Spiseklub for enlige i Gyrstinge Ørslevvester
Starter op igen efter sommerpausen

I Gyrstinge Præstegård.
Når dette Bøgeblad udkommer har man allerede mødtes første gang, men fortvivl
ikke for der kommer mange flere chancher for at være med.
Konceptet er der ikke ændret på:
3 „kokke“ forbereder et dejligt måltid mad. Er du enlig har du mulighed for at
deltage, men tilmelding er nødvendig, såfremt du ikke allerede tilmeldte dig ved
sidste spiseaften.
Og ellers:

- Man skal indgå i fællesskabet på den måde, at man skiftes til at lave mad
til hinanden – gerne 3 og 3 sammen. Man skal bidrage med det, man
kan. Praktiske opgaver tæller også, hvis man synes det med at lave
mad til mange er en stor opgave.

- Det koster 50 kr.
- Man mødes ca. en gang om måneden.
- Tilmelding til Kirsten Forsingdal på telefon 2617 4503 eller 5780 9457

Venlig hilsen
Lokalrådet og Menighedsrådet i Gyrstinge og Ørslevvester
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Sognepræst Lisbeth Lundbech
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
llu@km.dk eller gyrstinge.sogn@km.dk

Træffes bedst:
tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.00
onsdag og fredag kl. 8.00-9.00
lørdag: efter aftale
mandag: fridag

Graver: Kirsten Kristensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag

Diakon: Gitte Stolberg
Tyvelsesvej 98
4171 Glumsø
Tlf. 61 11 83 60
Træffes bedst tirsdag og onsdag
aften.

Kirkelig vejviser

Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted

August 2017
06. august – 8.s.e.trin.: Gyrstinge 9 – Bringstrup 10.30
13. august – 9.s.e.trin.: Sigersted 9 (Conni Gosmer Schmidt)
20. august – 10.s.e.trin.: Gyrstinge 9 (Mette Marbæk Johansen)
27. august – 11.s.e.trin.: Bringstrup 9 (Conni Gosmer Schmidt)

September 2017
03. sept. – 12.s.e.trin.: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
10. sept. – 13.s.e.trin.: Bringstrup 10.30 (høst)(menighedsmøde bagefter)
17. sept. – 14.s.e.trin.: Sigersted 10.30 (høst)
24. sept. – 15.s.e.trin.: Gyrstinge 10.30 (høst)

Oktober 2017
01. oktober – 16.s.e.trin.: Bringstrup 10.30 –

Gyrstinge 14.00 (festgudstjeneste i
anledning af reformation under
medvirken af  bl.a. biskop).

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet.
OBS! Der tages forbehold for ændringer

Kirkebil: Til gudstjenester stiller kirken gratis kirkebil til rådighed for ældre og
gangbesværede. Henvendelse herom til sognepræsten på tlf. 57613010 senest dagen før.
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 „Gyrstinge i bevægelse“ skriver

Nu er vi der næsten...
Vi har siden sidst modtaget 25.000 kr. fra Nordea Fonden og 10.000 kr. fra
Landbyhuset i Gyrstinge. Derud over har vi forhandlet os frem til en rabat på
64.000 kr. ved at lægge hele vores ordre over til kun en leverandør nemlig
UNO koncept. Vi har desværre fået afslag fra Spar Nord fonden og Lions
Club (Ringsted). Vi afventer den sidste bevilling fra Ringsted kommune på
389.000 kr. som skal godkendes af økonomiudvalget først i september, vi har
sendt dem en revideret budget og finansieringsplan. Vi har fået en
forhåndsgodkendelse.
Bevillingen  på 180.000 kr. fra Lokale og anlægsfonden har det krav, at vi skal
påbegynde projektet senest 1 år efter bevilling dvs. ultimo september 2017.
Derfor har vi travlt! Vi har været nødsaget til at se på, hvilke ting vi godt kan
udskyde at opføre, samtidig med at vi holder os indenfor de rammer/krav vores
forskellige sponsorer har sat, og samtidig har den nødvendige finansiering på
plads til projektet.
Hvis alt går vel har vi indsamlet  800.000 kr. ialt til projektet først i september,
efter svar fra Ringsted kommune. Vi vil derefter starte med opførelsen af
aktivitets- og samlingsstedet ultimo september. Som sagt har vi været nødsaget
til, at udsætte få dele af projektet, nedenfor er listet de ting finansieringen er på
plads til.
Dette er hvad vores aktivitets- og samlingssted rundt om Landsbyhuset
kommer til at indeholde i første omgang:
- Udendørs fitness - 9 redskaber samt infoskilt (7 af redskaberne kan bruges af
to personer samtidig)
- Crossfit anlæg
- 11 stk. Opholdsmøbler/træningsmøbler (Play fun)
- 25 stk. balancestubbe
- 3 stk. vippe/balanceredskab
- Faldunderlag under crossfit samt 3 bakker og grafik på området
- 20 m svævebane inkl. græsmåtter
- Bålhytte (5,8 i diam.)  inkl. Sidebeklædning og egetræsbænke i siderne
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  „Gyrstinge i bevægelse“ skriver

- Egesveller til indramning af petanque bane
- Multifunktionelbane m. atletik
- Levering, anlægsarbejde samt montage
- Forhandlet os frem til (uden beregning) at professionelle trænere vil komme til
indvielsen og give tips og tricks til brug af crossfit og fitnessdelen.
- UNO tilbyder også gratis undervisning til lokale trænere samt skolens personale
en anden dag.

Det vi forsat mangler finansiering til, før vi er helt færdige med vores
projekt:
- Overdækket ophold ved boldbanen ( i forlængelse af nuværende skur)
- Beplantning (hæk)
- Grill til bålhytte
- 10 QR-standere til træningsruter (10 stk er finansieret af Friluftrådet)
- 2 mini mål til den multifunktionellebane.
Vi arbejder på højtryk for at få de sidste midler ind, så vi kan få hele projektet
færdigt i løbet af foråret 2018. Vi ansøger forsat fonde. Vi har modtaget et
sponsorat fra Sandberg på mobiltilbehør m.m som vi vil sælge fra en bod til
Ringstednatten fredag d. 1.9. til fordel for Projektet“ Gyrstinge i bevægelse“
- så kig endelig forbi. HJÆLP: Vi mangler forsat nogle sælgere et par
timer i tidsrummet kl. 17.30-21.30.  Send venligst en sms til Hanne 22
90 89 97 hvis I har mulighed for at give en hånd med 1-2 timer.
Vi er super glade for, at Landsbyhuset har valgt at støtte projektet, og vi håber,
at andre lokale foreninger, virksomheder eller lokale borgere har lyst til at give
et tilskud for at nå i mål med det, som vi mangler. Det kan både være i form af
penge eller materialer - hver en krone/materiale vil være en stor hjælp.
Vi kan kontaktes på mail: gyrstingeib@gmail.com eller  på mobil :22 90
89 97 angående materialer.
Tilskud i form af penge kan indsættes på projektets konto: Reg. nr: 6823 konto
nr: 1117547 eller på mobilepay 60484143 til vores kasserer Arne Aagesen -
venligst med mærket „GIB“ (Gyrstinge I Bevægelse)
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  „Gyrstinge i bevægelse“ skriver

Vi ser frem til, at vi i vores lokalområde får et aktivitets- og samlingssted. Vores
mål er at området vil være med til at fremme interessen for motion, styrke
fællesskabet  og dannelse af nye netværk. Vi har forsøgt at lave et område der
vil inspirere forskellige aldersgrupper og interesser  til at mødes og dyrke motion
og socialt ophold - det håber vi  er lykkes! Området er frit tilgængelig og kan
også bruges af forskellige foreninger, institutioner og besøgende i vores
lokalområde.

Mange sommerhilsner fra Jeanette og Hanne

  Vintersysler/strikkecafé skriver
Efter en forhåbentlig god sommer for alle, er lappeskrædderne på banen igen.
Vi mødes hver anden torsdag i Gyrstinge Præstegård for at strikke bl.a. lapper,
der sys sammen til tæpper, som leveres til Kirkens Korshær.
Måske så du nogle af vores arbejder i længen i Præstegården i forbindelse med
Sct. Hansaften i Gyrstinge. Både nye som gamle strikkenørder er velkomne,
når vi starter igen torsdag den 14. september 2017. Vi er der fra kl. 14.00 til
17.00, eller alt efter tid og lyst. Undervejs får vi en tår kaffe med brød. Jeg
lægger ud med at medbringe brød til den første torsdag.
Skulle nogen ligge inde med garn, som de ikke bruger (alt garn kan bruges) er
vi de glade og taknemmelige modtagere. Så har du lyst til at deltage, så mød
endelig op, så vi kan levere en ny portion strik til gavn for de mange hjemløse i
varmestuerne i København, når vinteren igen banker på.
Har nogen lyst til at være med,  men hellere vil strikke til eget forbrug, er man
også velkommen.
På gensyn den 14. september kl. 14.00

Grethe
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 Lokalrådet skriver

Det skal nok blive helt vildt!
Fællesspisning fredag d. 13. oktober kl 18 i Landbyhuset.

1.oktober går jagtsæsonen ind, og vi sætter vores lid til at der bliver skudt
nogle dyr. Så vil der nemlig være vildt på menuen denne aften, og det er da
vildt!
Skulle det mod forventning ikke lykkes jægerne at ramme nogle dyr, smager
forloren hare og and da også godt.
Prisen vil være den sædvanlige på 50 kr.
Øl, vand og vin kan købes.
Se mere om arrangementet i dagspressen og på  A-skiltene, når arrangementet
nærmer sig.
Tilmelding vil være nødvendig.

Lokalrådet for Gyrstige og Ørslevvester.
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 GIF skriver

Seniormotion.
Sommeren er gået med  regn, blæst og  lidt sol... „du danske sommer jeg elsker
dig.“.
Så er det tid til at komme i gang med, at motionere for vinteren 2017 -2018.
Vi begynder onsdag d. 13. september kl. 10 i LANDSBYHUSET.
Jeg glæder mig til endnu en vinter, hvor vi  får rørt vores krop og lattermusklerne.
Håber at NYE vil komme og mødes med andre i et dejligt fællesskab.

„Det er vigtigt man ikke går i stå“
„Man går ikke i stå fordi man bliver gammel….Derimod bliver man gammel,
fordi man går i stå“

VI SES…!!
Med venlig Hilsen

Inga Larsen
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Dagmarbryggeriet
øl med historie ... og 5 familier

Lej et fadølsanlæg
 til din næste fest

Nørregade 20, Baghuset,
Ringsted

Åbent hver lørdag kl. 11-14
Tlf: 4117 5566

Dagmarbryggeriet.dk

Nyrup Installation A/S
v/Aut. el-installatør Peter Nielsen
Intelligente instal., telefonanlæg,

hvidevarer, ventilation
El-installationer og service

tlf. 5780 3094
Bygaden 10 – Nyrup

pn@nyrup-installation.dk
www.nyrup-installation.dk

Bil 2048 2694 Fax 5780 3055

Lydanlæg udlejes
Henv. til Lokalrådet

lokalraadet@gyrstinge.dk

New Hair
v/ Mette Andersen

Blødebjergvej 11 - Gyrstinge
tlf. 5767 2322
(onsdag lukket)

Hjerterum
Privat dagpleje

v/ Lene Christoffersen
St. Bøgeskovvej 3,4100 Ringsted

tlf. 2899 2729
e-mail: info@hjerterum.eu

www.hjerterum.eu

Gyrstinge VVS A/S
Bakkegårdsvej 63

4100 Ringsted
Tlf.:5784 5323

 
 

Sorø afd. VVS & Blik
Østergade 6, 4180 Sorø

Tlf.:5783 5757
Besøg vores hjemmesider - vi har

det du søger. 
gyrstingevvs.dk 
bioeksperten.dk
pillefyrservice.dk
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Bakkegården
Økologiske bær & grøntsager

Bakkegårdsvej 52
Gyrstinge

4100 Ringsted
Tlf.: 2127 7952

www.bakkegarden.dk

Krogagergård
Produktion og salg af økologisk
okse- og svinekød, grøntsager

og meget andet.
Ørnekildevej 22 - Ørslevvester

4173 Fjenneslev
tlf. 5780 9457 – 4054 0457

www.krogagergard.dk

Tømrer Thomsen
Fjenneslev

Alt i tømrer- og
snedkerarbejde

Bakkegårdsvej 26 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 2190 6871

 E-mail: tomrerthomsen@gmail.com
www.tomrerthomsen.dk

Den Frie Dagpleje
v/ Carina Langkjær Larsen

- Et privat alternativ til det
 kommunale dagtilbud.

Gårdstofte 54
4100 Ringsted

2063 5803
www.denfriedagpleje.dk   

E-mail:  denfriedagpleje@gmail.com

Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd

udlejer telt (6x8 m)
og en stor rund grill

til private arrangementer.
Kontakt:

Kenn Vium tlf. 3042 5458

Peberdalsgaard BISON
Salg af  Bisonkød, et sundt og

mørt kvalitetsprodukt.
Gyrstingevej 88, 4100 Ringsted.

Tlf. 4073 5313 for bestilling og mere
info.

www.peberdalsgaard.dk
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Landsbyhuset
Vandrerhjem, fitness, festsal, sportshal,

mødelokale

Gyrstinge Bygade 36
4100 Ringsted

se kontaktoplysninger på
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk
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Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester
formand Jess Friis,
Gyrstinge Bygade 5-7
24 63 59 35, lokalraadet@gyrstinge.dk

Menighedsrådet
formand Else Hansen,
Gyrstinge Præstemark 41, Ringsted
5784 5212,

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
konst. leder Dorte Andersen,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7260, kildeskolen@ringsted.dk
Kildeskolens bestyrelse
formand Peter Flensted
Kildeskolens SFO og børnehave,
konst. leder, Anne Gitte Petersen
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7261, agj@ringsted.dk

Ringsted Kommunale Dagpleje
ringsteddagpleje.dagtilbud.ringsted.dk
leder Lone Dissing, 5762 8121

Ringsted Private Skovbørnehave
leder Hanne P. Weber,
Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted
3810 5040, hpw@ringstedskovborn.dk

Landsbyhuset, landsbyhuset-gyrstinge.dk
formand Jens Andersen,
Gyrstingevej 101, Ringsted
5784 5526, jahu1@privat.dk

Tirsdagsklubben
ved Hilde Andersen,
Borgvej 7, Sorø
2091 4596,hilde.pico.andersen@gmail.com

Gyrstinge Hjemmeside, www.gyrstinge.dk
webansvarlig Steen Mortensen,
Gyrstingevej 41, Ringsted
3195 0693, webmaster@gyrstinge.dk

Kilden til fitness, Landsbyhuset,
www.kildentilfitness.dk
formand Lone Sanggaard,
Gyrstinge Bygade 44, Ringsted
5784 5453, kilden@tilfitness.dk

Idrætsforeningen
www.gyrstingeif.dk
formand Lars Overholdt,
Høtoften 12, Ringsted
6063 4191, lars@gyrstingeif.dk

Byg og Bo
formand Søren Langkjær-Larsen,
Gårdstofte 54, Ringsted
2082 3003, sl@langkjerlarsen.dk

Vandværket
formand Ole Olsen,
Nordbjergvej 32, Ringsted
2047 4429, gyrstinge.vand@gmail.com

Andelsforeningen „Købmanden“
formand Ole Olsen

Velkommen!
Er du ny beboer i Gyrstinge eller Ørslevvester? I så fald vil vi i redaktionen byde dig rigtig
hjertelig velkommen til vores sogn. Sognet dækker over ca. 320 husstande omgivet af
smuk natur, sø og skov. Derudover råder vi over et Landsbyhus, en skole med tilhørende
SFO og børnehaveafsnit, en skovbørnehave, dagpleje og desuden en række aktive råd
og foreninger, der alle i et eller andet omfang er med til at tilbyde sociale aktiviteter for
store og små i løbet af året. På denne side finder du navne og adresser på de mange
formænd og –kvinder, som du altid kan kontakte for at høre nærmere om netop deres
forening. Ellers er det muligt at følge med enten i nærværende blad, på vores hjemmeside
www.gyrstinge.dk - eller måske du bare kan spørge naboen. Under alle omstændigheder
– velkommen til!                                                                         Bøgebladets redaktion
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Kalender
August

Bøgebladet udkommer
06. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
08. „Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver tirsdag
14. Kildeskolen starter efter ferien
22. Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
26. Indvielse af Ørslevvester gadekær, kl. 14.00

September
01. „Gyrstinge i bevægelse“ på Ringstednatten
uge 36 „Kilden til fitness“ og GIF starter vintersæson, Landsbyhuset
13. Seniormotion starter, Landsbyhuset, kl. 10.00
14. Strikkecafé, præstegården, kl. 14.00, hver anden torsdag
19. Tirs.klub.: Sensommerfest på Gyrstinge skovkro, kl. 14.00
23. Byfest, Gyrstinge, kl. 11.00 - ?
24. Koncert, Bringstrup kirke, kl. 15.00
26. Tirs.klub.: Miniudflugt til Køge miniby, kl. 13.15

Oktober
Bøgebladet udkommer

01. Jubilæumsfest for Reformationen, Gyrstinge kirke, kl. 14.00
03. Tirs.klub.: Foredrag, Henning Bondo og Finn Jensen: „Husjomfruen og

Skibsrederen på Kattrup Gods.“ 
10. Tirs.klub.: Kortspil
13. Fællesspisning, Landsbyhuset, kl. 18.00
16.-20. Efterårsferie, Kildeskolen
17. Tirs.klub.: Elmo Hansen, Ringsted, billedforedrag om rejseoplevelser i

Indien.
24. Tirs.klub.: Kortspil
31. Tirs.klub.: Mogens Larsen, Gyrstinge: „Vadehavet og dets omgivelser“

November
13. Valgmøde, Landsbyhuset

Husk at kigge her i fælleskalenderen, inden du planlægger dit næste møde eller
arrangement. Se evt. også kalender på www.landsbyhuset-gyrstinge.dk og Gyrstinge.dk.


